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Bezpłatna dostawa zamówień o wartości powyżej 20zł, zamówienia o wartości do 20 zł - koszt dostawy 5zł.  Do II- go dania  na wynos doliczany jest koszt pojemników termicznych, torebek foliowych i sztućcy: 

1 zł/szt. Akceptujemy płatności kartą. Dostawy w godzinach 9:00 - 17:00. Zamówienia przyjmujemy do 16tej. Ilość dań ograniczona.

dowolna zupadowolna zupadowolna zupadowolna zupadowolna zupa

Menu KORYTO SMAKÓW w lokalu oraz w dostawie:

Daty:  od  9-11-2019 do  13-11-2019

Zamówienia: 22 299-20-92 
KORYTO SMAKÓW  UL. LEGIONÓW 52, 05-200 WOŁOMIN                      

WTOREK

Ryż zasmażany z 
wołowiną po chińsku, 

surówki

Pieczyste Karkowe 
pod sosem 

pieczarkowym, 
ziemniaczki, surówka

PONIEDZIAŁEK ŚRODA

Sznycel z indyka z 
sałatką ziemniaczaną i 

cytryną, surówka

CZWARTEK PIĄTEK

Leczo paprykowe z 
kurczakiem, ryż 

jasminowy, surówki

Kotlet Szefa 
Kuchni, pierś w 

puszystej panierce i 
specjalnej mieszance 
ziół, talarki, surówki

MegaSchaboszczak na 
smalczyku, ziemniaczki,                     
ogórek kiszony, surówki

19zł

Placek Żony Zbójnika, 
mega placek 
ziemniaczano 

cukiniowy, leczo 
paprykowe z 

kurczakiem, surówka            
16zł

MegaSznycel 
drobiowy po 

Wiedeńsku, z jajkiem 
sadzonym, frytki, 

surówka 19zł

Placki ziemniaczano -
cukiniowe z 

grillowanymi polędw. 
drobiowymi w 

grzybowym sosie                              
16zł

MegaKotlet 
Chrupiące z piersi 

kurczaka, sos 
czosnkowy, frytki, 

surówka                       
19zł

codziennie 
w lokalu i w 
dostawie:

PolBurger! maślana 
buła ze 

schaboszczakiem i 
dodatkami, frytki, 

surówka

Kwaśnica Góralska na wędzonym 
żeberku z wiejską kiełbaską

Królewska Zupa Warzywna z 
grillowanym kurczakiem

Barszcz Czerwony z uszkami z 
mięsem

zupa (500ml): 
8zł

Pulpety w sosie 
koperkowym, kasza 
jęczmienna, surówka

Kartacze 
Augustowskie z 
mięsem i okrasą, 
zielona sałatka

Schaboszczak Szefa 
Kuchni pod 

zasmażaną cebulką, 
ziemniaczki, mizeria

Grillowane 
polędwiczki drobiowe 

z grzybami, 
ziemniaczki, surówka

Bitki Wołowe w sosie 
pieczeniowym, kluski 

śląskie, surówka

Panierowane 
chrupiące nuggetsy 

drobiowe, sos 
czosnkowy, frytki, 

surówka

Pieczone Ziemniaki 
z łososiem wędzonym i 

sosem twarogowym, 
surówka

Dorsz panierowany,
ziemniaczki, surówka

Schab Sztygara, 
pieczony schab 

faszerowany kiełbasą 
pod sosem 

chrzanowym, 
ziemniaczki, surówka

14zł 14zł 14zł 14zł
ZESTAW       
DNIA 
zupa(250ml)4zł

II danie 14zł

zestaw 18zł 

danie dnia: 
16zł

danie dnia: 
16zł


